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স োমোলিয়োর প্রলিররোধ আরদোিরের অগ্রদূি 

 

অেুবোদ 

মোওিোেো হোলমদুর রহমোে 
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দৃলিপোি 

আমোরদর এই বইলি স োমোলিয়োর মুজোলহলদে  ংগঠে হোরোকোিুশ শোবোব আি-

মুজোলহলদরের অলিল য়োি আি কোিোরয়ব লমলিয়ো িোউরেশরের লিলিও প্রকোশেো ল লরজ 

“লরবহুি বোঈ - িোিজেক বযব ো” এর পঞ্চম পবব সেরক অেুবোদ করো হরয়রে। 

শোইখরদর সকোি করো বক্তবয েোড়ো বোলক বক্তবযগুরিো িোষ্যকোররর। আমরো যেো োধয সেিো 

কররলে বইরয়র িোষ্োয় রূপোন্তলরি কররি। িুিত্রুলির জেয অিযোন্ত ক্ষমোপ্রিযোশী। -

প্রকোশক 
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الذين آمنوا يقاتلون في سبيل هللا، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، 

 إن كيد الشيطان كان ضعيفا

অেবঃ যোরো ঈমোেদোর িোাঁরো সয, লজহোদ করর আল্লোহর রোরহই। পক্ষোন্তরর যোরো কোরির 

িোরো িড়োই করর শয়িোরের পরক্ষ  ুিরোং সিোমরো লজহোদ কররি েোক শয়িোরের 

পক্ষোিম্বেকোরীরদর লবরুরে, (সদখরব) শয়িোরের েক্রোন্ত একোন্তই দুববি। ( ুরো লে ো: 

৭৬) 
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হক-বোলিরির দ্বদ অলবেশ্বর লেরন্তে৷ কোরির আবিবরে এ লেরোেলরি েীলিরি সকোে 

লববিবে আর  েো৷ হরকর আরিো উদ্ভোল ি হওয়ো মোত্রই বোলিি স খোরে মোেোেোড়ো লদরয় 

উরঠ এবং স  আরিো লেলিরয় সদওয়োর, স  আরিোর লেদশবে মুরে সদওয়োর ও স ই 

আরিোলকি মোেুষ্গুরিোরক লেঃরশষ্ করর সদওয়োর সহোলি সখিোয় সমরি ওরঠ৷  ুিরোং 

আল্লোহ্ িোআিো  মুদয় দুলেয়ো ও দুলেয়োবো ীর উত্তরোলধকোরী হওয়োর আগপযবন্ত আল্লোহর 

স েোদি ও শয়িোরের স েোদরির মধযকোর এ  ংঘোি লেরস্থোয়ী ররব৷ 

িোই আহরি হক ও আহরি বোলিরির মরধয এ  ংঘোরির আগুে আরজো প্রজ্বলিি 

ররয়রে৷ লকন্তু যোরো লেরজর জীবেরক িোগুরির পরে ধ্বং  করর সদয় এবং যোরো 

আল্লোহর পরে ও আল্লোহর কোলিমোরক বুিদ করোর জেয লেরজর হৃদলপরের িোজো 

রক্তরক  ুিরি লবলিরয় সদয় িোরদর উিয় সেণীর মোরে আকোশ-পোিোি বরোবর পোেবকয 

ররয়রে৷ 

 ুিরোং প্ররিযরকই িড়োই কররে এবং প্ররিযরকই মোরো যোরে৷ লকন্তু আরদৌ উিয় সেণীর 

লেহি বযলক্তরো বরোবর েয়৷ সকেেো কোরিররদর লেহি বযলক্তরদররক জোহোন্নোরম শোলি 

সদওয়ো হয় এবং মু িমোেরদর লেহি বযলক্তরদররক জোন্নোরি লরলযক সদওয়ো হয়৷ আল্লোহ্ 

িোআিো বরিেঃ 

والذين قتلوا في سبيل هللا فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ياأيها 

   الذين آمنوا إن تنصر هللا ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم

অেবঃ যোরো আল্লোহর পরে শহীদ হয়, আল্লোহ কখেই িোাঁরদর কমব লবেি কররবে েো। 

লিলে িোাঁরদররক পে প্রদশবে কররবে এবং িোাঁরদর অবস্থো িোি কররবে। অিঃপর লিলে 

িোাঁরদররক জোন্নোরি দোলখি কররবে, যো িোাঁরদররক জোলেরয় লদরয়রেে। সহ লবশ্বো ীগণ! 

যলদ সিোমরো আল্লোহরক  োহোযয কর, আল্লোহ সিোমোরদররক  োহোযয কররবে এবং 

সিোমোরদর পো দৃঢ়প্রলিষ্ঠ কররবে। আর যোরো কোরির, িোরদর জরেয আরে দুগবলি এবং 

লিলে িোরদর কমব লবেি করর লদরবে। ( ুরো মুহোম্মোদ: ৪-৮) 

একলদরক কোরিররো মৃিুয সেরক পিোয়ে করর পোলেবব জীবেরক আাঁকরড় ধরর রোখরি 

সেিো কররে৷ আর অপরলদরক মুজোলহদগণ আপে ররবর  োক্ষোৎ িোরির লদরক ও িোাঁর 
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 ন্তুলি অজবরের লদরক এবং িোাঁর রোরহ মরর যোওয়ো বো লেহি হওয়ো বযলক্তর জেয লিলে 

সয পুরষ্কোর প্রস্তুি করর সররখরেে িো অজবে করোর জরেয িেো িোাঁর পরে শোহোদোি 

িোরির জরেয আগ্রহিরর অেোবৃিমিরক সদৌরড় অগ্র র হরে৷ 

সকেেো শোহোদোি শহীরদর জেয একলি সগৌরব ও মযবোদোর লবষ্য়৷ শোহোদোি এমে এক 

সেষ্ঠত্ব, যো আল্লোহ্ িোআিো আপে বোদোরদর মধয সেরক িোাঁরদররকই প্রদোে করর 

েোরকে, যোরদররক লিলে  ম্মোলেি মরেোেীি ও মযবোদোবোে কররি েোে এবং সযে িোাঁরদর 

দ্বোরো লিলে সহদোয়োরির স ই মশোি প্রজ্বলিি কররে, যোর আরিোরি লদরশহোরো পলেক 

পে খুাঁরজ পোরব এবং সযে লিলে িোাঁরদররক এমে প্রদীপ বোেোে, যো সেরক িলবষ্যৎ 

প্রজন্ম আরিো গ্রহণ কররি পোররব৷ 

 

শোইখ আবু ইয়োহ্ইয়ো লিবী রহ. শহীদরদর বযোপোরর বরিে- “িোাঁরো আমোরদর িোই, 

আমোরদর লপ্রয়জে, আমোরদর  ুহৃদ বনু্ধ৷ আল্লোহর ক ম! আমোরদর প্ররিযরকই আপে 

ররক্তর লবলেমরয় িোাঁরদর মুলক্তপণ গ্রহণ করোর িোমোন্নো রোরখ৷ আল্লোহ্ িোআিোর দয়ো ও 

অেুগ্ররহ আমোরদররক িোাঁরদর  োরে একলত্রি কররলে সকোে ঘৃণযিম সদশোত্মরবোধ বো 

লেকৃিিম পেো দুগবন্ধময় জোিীয়িোর বন্ধে৷ বরং আমোরদররক িোাঁরদর  োরে  ংযুক্ত 

করররে একলি লজলে ৷ স ই লজলে লির লদরক িোলকরয়ই িোাঁরো লেরজরদর বুরকর িোজো 

রক্ত সেরি সদওয়োর েজরোেো সপশ করররেে৷ লক স ই লজলে ? িো হরেঃ هللا إال إٰله ال 

هللا رسول محمد  ৷  

 ুিরোং সহ িোইরয়রো! িোাঁরো  করিই জীলবি৷ সযমেলি আমোরদররক  ংবোদ লদরয়রেে 

আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো িোআিো৷ লিলে বরিরেে “যোরো আল্লোহর রোিোয় লেহি হয় 

িোাঁরদররক সিোমরো মৃি বরিো েো!” িোাঁরদররক মৃি বরি মৃিুযর গুরণ গুণোলিি করো 

আল্লোহ্ িোআিোর লেকি পেদেীয় েয়৷ বরং িোরো আল্লোহ্ িোআিোর লেকি জীলবি ও 

লরলযকপ্রোপ্ত৷ আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো িোআিো িোাঁরদররক লেজ অেুগ্রহ সেরক যো দোে 

করররেে িোাঁর সপ্রলক্ষরি িোাঁরো আেদ উদযোপে কররে”৷ 
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শোইখ আেওয়োর আি আওিোকী রহ. শহীদরদর বযোপোরর বরিে- “আল্লোহ্ িোআিো যখে 

কোউরক শহীদ লহর রব মরেোেীি কররে িখে স িো ঐ বযলক্তর জেয মযবোদোর লবষ্য়৷ 

আল্লোহর পক্ষ সেরক সদওয়ো একলি দোে৷ স িো সকোে সিোক োে েয়; কলিেকোরিও 

স িো সকোে সিোক োে েয়৷ এজরেয সিোকরদর উলেি শোহোদোি  ম্পরকব পড়োরশোেো করো 

সয, শোহোদোি আল্লোহ্ িোআিোর পক্ষ সেরক দয়ো ও করুণোর বলহপ্রবকোশ মোত্র৷ 

কলিেকোরিও িো  ববেোরশর লকেু েয়৷ আল্লোহ্ িোআিো লকেু মোেুষ্রক শহীদরূরপ গ্রহণ 

কররি; যোরো এই েশমো লদরয় সদরখ েো িোরো মরে করর সয, িোাঁরদররক হিযো করো 

হরয়রে৷ অেবোৎ িোরো সযরহিু বরি সয, িোাঁরদররক হিযো করো হরয়রে, িোই সযে িোরো এই 

দৃলিরি সদরখ সয, িোরো ক্ষলিগ্রি হরয় লদরয়রে৷ অেে িোরো জোরে েো সয, এ বযব োয় 

জগরি একমোত্র িোাঁরো-ই কোলমরয় লেরয়রে৷ সকেেো িোরো আল্লোহ্ িোআিোর  োরে বযব ো 

করররে”৷ 

 

“িোিজেক বযব ো” ল লররজর এ েিুে  ংখযোয় আমরো লজহোদী ময়দোরের সিজস্বী 

সঘোড় ওয়োর, ইিলম ও দোওয়োিী আকোরশর উজ্জ্বি েক্ষত্র, দুঃ োহ ী রণকুশিী, 

পুেঃপুেঃ আক্রমণকোরী কমোেোর শোইখ মুহোম্মোদ মোহমুদ আিী রহ. এর জীবেীর লকেু 

দীলপ্তময় পৃষ্ঠো  ম্পরকব অবগি হরবো, লযলে শোইখ জুিইয়োদোইে েোরম প্রল ে৷ 

শোইখ রহ. ১৩৮৭ লহজরীরি সকলেয়োর দখিকৃি মু লিম িূখরে জন্ম গ্রহণ কররে এবং 

গোলর ো শহরর সবরড় ওরঠে৷ মোধযলমক পড়োরশোেো সশষ্ করর লিলে শরয়ী ইিম 

অরিষ্রণর প্রলি মরেোরযোগী হে৷ িরি লিলে খুরিুম শহরর  ির কররে এবং 

স খোেকোর এক লবশ্বলবদযোিরয় পড়োরশোেো সশষ্ কররে৷ 

 

শোইখ আবু আবু্দর রহমোে মোহোদ ওয়ো র মী দো. বো. এক িৃলিেোররণ বরিে-  
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“শোইখ মুহোম্মোদ জুিইয়োদোইে রহ. ঐ  মি প্রখযোি লবলশিজেরদর অেযিম লেরিে, 

যোরদররক  ুেোরমর  লহি িরণ করো হি৷ শোইখ রহ.  ুদোরের এক লবশ্বলবদযোিরয় 

পড়োরশোেো সশষ্ করর গোলর ো শহররর প্রলিষ্ঠোেগুরিোরি লশক্ষকিো কররলেরিে৷  

শোইরখর এক িোই দলক্ষণ স োমোলিয়োয় কোরম্বোলে’র প্রলশক্ষণ লশলবরগুরিোরি লজহোদরি 

লেরিে৷ যদ্দরুণ মুজোলহদরদর অবস্থো ও পলরলস্থলি  ম্পরকব িোাঁর জ্ঞোি েোকোর  ুরযোগ 

লমরিলেি৷ িরি অেলিলবিরম্ব লিলেও রণোঙ্গরে সবলররয় পড়োর ল েোন্ত গ্রহণ কররিে, 

সযে লজহোদ লি  োলবলল্লল্লোহরি লিলে পূণব মরেোরযোরগর  লহি সযোগদোে কররি পোররে”৷ 

 

শোইখ রহ. েব্বইরয়র দশরকর শুরুর লদরক দলক্ষণ স োমোলিয়োর কোরম্বোলে প্রলশক্ষণ 

লশলবরর কমোেোর শোইখ হো োে আবু্দল্লোহ্ হোর ীর হোরি প্রলশক্ষণ গ্রহণ কররে৷ লযলে 

শোইখ হো োে িুকবী রহ. েোরম প্রল ে লেরিে৷ 

লিলে লেরিে লবদগ্ধ কমোেোর, যুরের অলি প্রজ্বিেকোরী৷ যুে মূরহর লিরড় লিলে 

লেরজরক লেমি রোখরিে এবং যুরের িয়োবহিো  হয কররিে৷ লিলে লেরিে উচ্চ 

লহম্মরির অলধকোরী, লবপজ্জেক স্থোেগুরিোরি লিলে লেরজর জীবেরক েুাঁলকরি সিরি 

লদরিে৷ রণরক্ষত্রগুরিোরি লিলে লেরজ  রো লর অংশগ্রহণ কররিে, দূর সেরক আক্রমণ-

অলিযোেগুরিোর খবরোখবর রোখো ও  োমলরক অপোররশেগুরিোর পলরকল্পেো করোর দ্বোরোই 

িোাঁর িূলমকো সশষ্ হরয় সযি েো; বরং লিলে যুেরক্ষরত্র িোইরদর মোরে দোলয়ত্ব বন্টে করর 

লদরিে ও িোাঁরদর  োরে কি-যন্ত্রণো িোগোিোলগ করর লেরিে এবং পুণযিূলমর  ীমোরন্ত 

িোাঁরদর  োরে প্রহরোর কোজ আঞ্জোম লদরিে৷ এিোরবই লিলে িোাঁরদর জেয মরিি হরয় 

দোাঁলড়রয়লেরিে৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে-  



 :  

 

 

“গিকোি িোইরয়রো সযই হোমিোলি  ম্পোদে করররে িোর দ্বোরো আমরো একলি বযোপক 

অলিযোে শুরু কররি যোলে৷ আর এ অলিযোে দ্বোরো আমোরদর উরদ্দশয হরেঃ আমোরদর 

িূলম দখিকোরী আগ্রো ী শত্রুরক দূরীিূি করো”৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. অেয এক মজলির  বরিে-  

“আল্লোহর ইেোয় অপোররশে লকেুরিই বন্ধ হরব েো, গিকোরির েযোয় শত্রুরদর 

লেমূবিকরণ ও হোমিো েোলিরয় যোওয়োরক আমরো অবশযই অবযোহি রোখব৷ আমরো আল্লোহ্ 

িোআিোর লেকি প্রোেবেো কলর সয, লিলে এ লমশেলিরক পূণব করুে ও আমোরদর এ 

অপোররশেগুরিোরক জোরী রোখুে৷ এ অলিযোেলিরক আমরো েোমকরণ কররলে 

“প্রলিরশোরধর ঘূলণবেড়” বরি৷ আপেোরো  করিই জোরেে সয, আমোরদর এ িূলম আগ্রো ী 

শত্রুর হোরি দখিকৃি৷ আল্লোহ্ িোআিো আমোরদররক আরদশ লদরয়রেে িোাঁরদর সেরক 

প্রলিরশোধ সেওয়োর জেয৷ আমরদর এ হোমিোলি হরে প্রলিরশোধমূিক আক্রমরণর  ূেেো৷ 

আল্লোহর ইেোয় অবশযই িো অবযোহি েোকরব৷ গিকোি  ংঘলিি অপোররশেলি লেি 

করয়কলি উপিক্ষরক  োমরে সররখ৷  োলববকিোরব আল্লোহ্ িোআিো লজহোদরক লবলধবে 

করররেে করয়কলি কোররণ৷ প্রেম সয উরদ্দশযলিরক  োববক্ষলণকিোরব আমরো আমোরদর 

হৃদরয় উপলস্থি রোলখ িো হরে আল্লোহর কোলিমোরক বুিদ করো৷ এ উরদ্দশযলির অধীরে 

আররো লকেু শরয়ী উরদ্দশয লেলহি ররয়রে৷ িন্মরধয একলি হরেঃ লেপীলড়ি েোরী, লশশু, 

বৃে ও ওিোমোরদর  োহোযয করো৷ িোাঁরদররক  োহোযয করো আমোরদর দ্বীলে দোলয়ত্ব৷ লঠক লক 

সবলঠক? এ লবষ্য়লি শুধুমোত্র আিমোরদো শহররর  োরেই  ীমোবে েয়; বরং মু িমোেরদর 

সয িূলমরকই কোরিররো জবরদখি করর লেরয়রে স খোরেই িো ওয়োলজব৷  ুিরোং 

লেপীলড়ি মু িমোেরদর  োহোযয করো হরে আমোরদর গিকোরির আক্রমরণর প্রধোে 

উরদ্দশয মূরহর একলি৷ আর উেি কু্রর িোর শত্রুর প্রলি বিপ্ররয়োগ ও েোপ  ৃলি করোও 

আমোরদর শরয়ী উরদ্দশয মূরহর মরধয একলি অেযিম উরদ্দশয৷ এবং সযে আমরো 

শত্রুরদর  োরে লজহোদ করো ও িোরদর ক্ষলি করোর িরলজয়যোি আদোয় করোর মোধযরম 

আল্লোহ্ িোআিোর আরদশ মোেয কররি পোলর”৷ 



 :  

 

 

  

শোইখ রহ. ই িোলম জুবো প্ররদরশ সকলেয়োে বোলহেীর লবরুরে বহু ংখযক মোরোত্মক 

মোরোত্মক যুে পলরেোিেো করররেে এবং সযগুরিো আল্লোহ্ িোআিোর দয়োয় দখিদোর 

কু্রর িোররদর সেহোরো লবিক্ত করর লদরয়রে৷  

দখিদোর সকলেয়োে ও িোরদর সদো ররদর লবরুরে িড়োইরি এক ময়দোরে শোইখ 

মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. মুজোলহদরদর  োমরে বরিে-  

“আমরো এখে অলন্তম মূহুিবগুরিো অলিবোলহি করলে৷  ুিরোং আপেোরো সগোিো-বোরুদ 

 ঞ্চয় করুে ও লেরক্ষপণ যন্ত্রগুরিোরক শত্রুরদর লদরক িোক করুে এবং পৃষ্ঠ প্রদশবে 

করো সেরক  মূ্পণবরুরপ দূরর েোকুে৷ সকেেো আপেোরদর প্ররিযরকই লেরজর 

রক্ষণোরবক্ষণকোরী৷ সজরে রোখুে মৃিুয সেরক পিোয়ে করো আপেোরদর সকোেই িোয়দো 

সপৌেোরি পোররব েো৷ শুরে রোখুে আল্লোহ্ িোআিো বরিে- 

 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من املوت أو القتل، وإذا ال تمتعون إال قليال

অেবঃ বিুে! সিোমরো যলদ মৃিুয অেবো হিযো সেরক পিোয়ে কর, িরব এ পিোয়ে 

সিোমোরদর কোরজ আ রব েো। িখে সিোমোরদররক  োমোেযই সিোগ কররি সদয়ো হরব। 

( ুরো আহযোব: ১৬)  

এবং সজরে রোখুে লজহোরদর সিিরই জীবে ররয়রে৷ আর পিোয়ে করো কখরেো মৃিুযরক 

প্রলিহি কররি পোরর েো৷ শোইখুি ই িোম ইবরে িোইলময়যো রহ. বরিরেে- “আমরো 

শোরম শত্রুরদর  োরে লজহোদ করলেিোম৷ িখে লকেু ংখযক শোমবো ী পোলিরয় লমশরর 

েরি সগরি আল্লোহ্ িোআিো িোরদররক সরোগ-বযোলধরি আক্রোন্ত করর সিরিে৷ িরি িোরো 

স্বোিোলবকিোরব লবেোেোরিই মোরো যোয়৷ আর আমোরদররক আল্লোহ্ িোআিো লেরোপদ 

রোখরিে ও শত্রুরদর মুকোলবিোয়  োহোযয কররিে”৷  ুিরোং আল্লোহ্ েোরহ সিো 

আমোরদররকও লিলে অবশযই  োহোযয কররবে৷ অিএব আপেোরো  ংগ্রোম েোলিরয় যোে, 

আল্লোহ্ আপেোরদররক উত্তম লবলেময় দোে করুে”৷ 

 



 :  

 

 

 োহোবোরয় সকরোম ও ঐ  মি  োিোরি  োরিহীেরদর অেু রণ করিঃ, যোরো লজহোদ ও 

ইিরমর মোরে  মিয় ঘলিরয়লেরিে শোইখ রহ. ও আমোরদর ধোরণোেু োরর এ দুলি সেষ্ঠ 

ইবোদি িেো লজহোদ লি  োলবলিল্লোহর ইবোদি ও ইিরম শরয়ী অরিষ্ণ করোর 

ইবোদরির মোরে  মিয় ঘলিরয়লেরিে৷  

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. বরিে-  

“আবু বকর লবে আবু্দল্লোহ্ লবে কোরয়  িোাঁর বোবো সেরক বণবেো করর বরিে- “আলম 

আমোর বোবোরক বিরি শুরেলে; রো ুি  োল্লোল্লোহু আিোইলহ ওয়ো  োল্লোম ইরশোদ করররেে: 

 إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف

অেবঃ লেঃ রদরহ জোন্নোরির দরজো মূহ ররয়রে িরবোরীর েোয়োিরি”৷ 

এর দ্বোরো বুেো সগি আবু মু ো এবং িোর সেরি উিরয়ই লজহোরদর ময়দোরে লেরিে৷ 

সকেেো আবু বকর লবে আবু্দল্লোহ্ লবে কোরয়  বিরে সয, “আলম আমোর বোবোরক বিরি 

শুরেলে...”, অেে িোর বোবো িখে শত্রুর মুরখোমুলখ অবস্থোে করলেরিে৷  

িক্ষয করুে! লিলে িোাঁর বোবো সেরক ম লজরদও হোলদ লি লশরখেলে, বোড়ীরিও েয়; বরং 

লিলে হোলদ লি লশরখরেে শত্রুর মুরখোমুলখ দোাঁলড়রয়৷  ুিরোং সেরি ও বোবো উিরয়ই 

রণোঙ্গরে উপলস্থি ররয়রেে৷ এর দ্বোরো বুেো সগি আবু মু ো আশআরী (রোলয.) আপে 

স েোদিরক লকিোরির প্রলি উদু্বে করলেরিে৷ লঠক লক সবলঠক?”  

 

শোইখ আিী মোহমুদ রোজী দো. বো. এক িৃলিেোররণ বরিে- “শোইখ মুহোম্মোদ জুি 

ইয়োদোইে রহ. লবলিন্ন লদরক পোরদশবী লেরিে৷ আল্লোহ্ িোআিো িোাঁরক অরেক প্রলিিো 

দোে কররলেরিে৷ িোাঁর প্ররেিো শুধুমোত্র  োমলরক স ক্টররই  ীমোবে লেি েো; বরং অেযোেয 

স ক্টররও লিলে কোজ করর সগরেে ও অিযন্ত  ুদরিোরব কোজ করররেে৷ লবরশষ্ করর 

দোওয়োি ও িোরলবয়োরির স ক্টরর৷ 



 :  

 

 

লিলে লেরিে উচ্চ লহম্মরির অলধকোরী,  ববদো গিীর ধযোেমি েোকরিে৷ জোলির লেন্তো ও 

উৎকন্ঠো এবং জোলিরক জোলির শত্রুরদর সগোিোমী সেরক উত্তররণর উপোয় অরিষ্ণ িোরক 

 ববদো িোরোক্রোন্ত করর রোখি৷ েোই স ই সগোিোমী  োংসৃ্কলিক সহোক বো প্রশো লেক বো 

অেবনেলিক বো অেয সকোে িোরব”৷ 

 

শোইখ রহ. অিযোলধক পলরমোণ কুরআে সিিোওয়োি ও িোরি গিীরিোরব লেন্তো-গরবষ্ণো 

কররিে৷ িোাঁর সকোে মজলি  আল্লোহ্ িোআিোর আয়োরির মোধযরম েল হি প্রদোে ও 

প্রিোবপূণব লহরিোপরদশ সেরক খোলি েোকি েো৷ যো লহম্মি মূহরক  ুদৃঢ় মজবুি ও 

মৃিপ্রোয় হৃদয় মূহরক  জীব করর িুিি৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- “আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো 

িোআিো িোাঁর শত্রুরদর পরোি করররেে এবং স   কি সেোিরেোি বোিকরদররক িোরদর 

পরোজরয়র কোরণ বোলেরয়রেে, যোরো আল্লোহর রোিোয় অস্ত্র ধোরণ করররে৷ িোাঁরদর 

মোধযরমই আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো িোআিো দ্বীে, সদশ ও সদরশর জেগণরক  ম্মোলেি 

করররেে৷  ুিরোং একমোত্র িোাঁরো-ই সদশ ও দরশর কিযোণোরেব কোজ কররে৷ আর বোলক 

যোরো ররয়রে িোরো সিো এ সদশরক কোরির শত্রুরদর হোরি িুরি লদরি এবং সকলেয়োে 

 রকোর, ইলেওপীয়  রকোর ও অেযোেয কুিরী জোলির মোরে বন্টে করর লদরি  দো 

উদযি৷ 

এই  ংলক্ষপ্ত িূলমকো সিরে আলম আপেোরদররক িরণ কলররয় লদরি েোই সয, আমোরদর 

একলি ধমব ররয়রে এবং আমোরদর ধরমবর একলি লশক্ষো ররয়রে সয, সয বযলক্ত আল্লোহ্ 

িোআিোর রোিোয় লজহোদ কররব লেঃ রদরহ স  লবজয় িোি কররব৷ অেযেোয় আমোরদর 

এমে আয়োরির প্রলি লবশ্বো  ররব েো, যো আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো িোআিো আপে 

লকিোরব উরল্লখ করররেে৷ স রক্ষরত্র আমরো কোরির হরয় যোব৷ আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো 

িোআিো বরিে- 

 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر



 :  

 

 

অেবঃ আলম সিৌরহ মোহিুরজর পর (িেো সিৌরহ মোহিুরজ সিখোর পর) যোবুরর (িেো 

িোওরোি, যোবুর, ইলঞ্জি, কুরআে  কি েোলযিকৃি লকিোরব) সিরখ লদরয়লে ( ুরো 

আলম্বয়ো: ১০৫) 

আল্লোহ্ িোআিো সিৌরহ মোহিুজ ও  কি েোলযিকৃি লকিোরব লক সিরখরেে? িো হরে 

 োমরের এই বোকযলি, যো মু লিম কোরির  করির জেযই একলি বযোপক সঘোষ্ণো৷ 

 أن األرض يرثها عبادي الصالحون 

অেবঃ (সিরখ লদরয়লে) সয, আমোর  ৎকমবপরোয়ণ বোদোগণ অবরশরষ্ পৃলেবীর অলধকোরী 

হরব৷ ( ুরো আলম্বয়ো: ১০৫) 

পৃলেবী আল্লোহর৷ লঠক লক সবলঠক? পৃলেবী আল্লোহর, লিলে িোাঁর  ৎকমবপরোয়ণ বোদোরদর 

যোরক ইেো পৃলেবীর অলধকোরী বোেোরবে৷ 

িোহরি দখিদোর সকলেয়োেরো লক আল্লোহ্ িোআিোর  ৎকমবপরোয়ণ বোদো? এবং দখিদোর 

ইলেওলপয়োেরো লক আল্লোহ্ িোআিোর  ৎকমবপরোয়ণ বোদো? কোরিররো লক আল্লোহ্ 

িোআিোর  ৎকমবপরোয়ণ বোদো? িোরো  করিই কুিরী করররে৷ িোই পৃলেবীর অলধকোরী 

হওয়োর সকোে অলধকোরই িোরদর সেই৷  

িোরো এই পৃলেবীরি সঘোরোঘুলর কররে  ীলমি করয়কলদরের জেয; লকন্তু লেরস্থোয়ীিোরব 

িোরি িোরদর প্রলিলষ্ঠি হওয়ো অ ম্ভব, আরদৌ  ম্ভব েয়৷ সয মু িমোে এ কেো লবশ্বো  

করর েো স  দূববি ঈমোরের অলধকোরী”৷ 

 

শোইখ আিী মোহমুদ রোজী দো. বো. এক িৃলিেোররণ বরিে- “ই িোমী রোষ্ট্র প্রলিষ্ঠোর পূরবব 

যখে লমশেোলর  ংস্থোগুরিো সদরশর লশক্ষোবযবস্থোর লেয়ন্ত্রণ করি িখে শোইখ মুহোম্মোদ 

জুি ইয়োদোইে রহ. সক িোরলবয়োি ও লশক্ষোদোে কোযবোিরয় কমবকিবো লেযুক্ত করো হরয়লেি 

এবং িোরক সদরশর লশক্ষোবযবস্থোর গঠেমূিক একলি বযোপক গরবষ্ণো জমো লদরি বিো 

হরয়লেি৷  ুিরোং িোরক লশক্ষোবযবস্থোর মিবোদগি িড়োই সেরক উত্তররণর পে খুাঁরজ 

সবর করোর দোলয়ত্ব অপবণ করো হরয়লেি৷ 



 :  

 

 

এ স ক্টরর লিলে অিযন্ত েমৎকোরিোরব কোজ কররলেরিে ও  কিরক উপকৃি 

কররলেরিে, আল্লোহ্ িোআিো িোাঁরক উত্তম লবলেময় দোে করুে৷ আল্লোহ্ িোআিোর লেকি 

আমোরদর লমেলি সয, লিলে িোাঁরক পরকোরি লবরোি প্রলিদোে দোে করুে, সকেেো লিলে 

অিযন্ত  ুেোরুিোরব কোজলি করররেে ও আপে প্ররেিোর বরদৌিরি বহু মোেুষ্রক লেষৃ্কলি 

প্রদোে কররলেরিে৷ শোইখ রহ. কোজলি আঞ্জোম লদরয়রেে ও সযিোরবই সহোক লিলে িো 

 ম্পন্ন করররেে এবং কোজলি প্রলিষ্ঠোয় িোাঁর লবরোি অবদোে ও গুরুত্বপূণব িূলমকো লেি”৷ 

 

শোইখ রহ. এর হৃদয়  ববদো লবষ্ণ্নিো ও সশোরক পলরপূণব েোকি৷ লিলে লবরশ্বর 

মু িমোেরদর  ম যোগুরিো লেরয় খুব সবলশ িোবরিে৷ লবরশষ্করর সকলেয়োর মু িমোেরদর 

অবস্থো ও কু্রর িোর বোলহেীর হোরি িোরো সয  কি জুিুম, উৎপীড়ে-লেপীড়রের স্বীকোর 

হরয় েোরক স গুরিো লেরয়৷ লিলে প্রলিলি মজলির ই মু িমোেরদররক সকলেয়োে  রকোর 

কিৃবক লেয়মোেুগিোরব গণহিযো করোর কেো িরণ কলররয় লদরিে৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- “আপেোরো সিো গোলর ো 

গণহিযোর কেো  করিই শুরেরেে৷ আপেোরদর মরধয লক এমে সকউ ররয়রে, সয স্বেরক্ষ 

স  ঘিেো অবরিোকে করররে? আলম হলে স  ঘিেো  রো লর প্রিযক্ষদশবীরদর একজে৷ 

যোরদররক স লদে বলি সদওয়ো হরয়লেি আলম িোরদর মোরে লেিোম েো; লকন্তু আলম লেিোম 

শহররর উপকরে৷ আমোর ওপর লদরয় খুব েীে সেরক দুলি সহলিকপ্টোর েক্কর লদলেি৷ 

সিোরকরো স লদে গোলর ো শহররর একলি প্রোইমোরী সু্করি  মরবি হরয়লেি৷ িোাঁরদর ওপর 

লদরয় লিে লিেলি লদে এমেিোরব অলিবোলহি হরয়রে সয, িোরদর েোরী-পুরুষ্, লশশু 

কোউরক েোমোজ, খোেো বো অেযরকোে প্ররয়োজে পূরণ করোর জেয অেুমলি সদওয়ো হয়লে৷ 

িোাঁরদর সকই সকউ িখে ইশোরোয় েোমোজ পরড়লেি৷ যুগপৎিোরব ঘিেোলি ঘরিলেি 

গ্রীষ্মকোরি৷ িরি সিোরকরো িীব্র জিশূেযিো ও প্রেে গরম  হয করর৷ এই গণহিযোয় 

লিেহোজোর েোরী-পুরুষ্রক হিযো করো হরয়রে৷ আর লক পলরমোণ ইজ্জি িুেে করো 

হরয়রে, লক পলরমোে ঘর-বোলড় লবধ্বি করো হরয়রে, লক পলরমোে  ম্পদ িুিপোি করো 
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হরয়রে, লক পলরমোণ মোলিকোেোধীে বস্তুরক পুলড়রয় েোরখোর করো হরয়রে িোর সিো সকোে 

ইয়ত্তোই সেই৷ স ই গণহিযোয় লিেহোজোর েোরী-পুরুষ্রক হিযো করো হরয়রে, যোরদর সকউ 

প্রেে িৃষ্ণো ও কু্ষধোর িোড়েোয় মোরো লগরয়রে বো কোউরক হিযো করো হরয়রে৷ 

আর “লবজোিো গণহিযো”! লবজোিো হরে একলি সেোি গ্রোম, যো ওয়োলজর শহর সেরক 

পরের লকরিোলমিোর পলিরম অবলস্থি৷ স খোরে লবলিন্ন উপজোলির ব বো  ররয়রে৷ িরব 

স খোেকোর অলধকোংশ বোল দো হরে দোগুলদয়ো উপজোলির৷ সকলেয়োে বোলহেী স ই 

গ্রোমলিরি আক্রমণ করররে ও স খোেকোর পোাঁেহোজোর পুরুষ্রক সগ্রিিোর করর িোাঁরদররক 

এয়োররপোরিবর রোেওরয়রি জরড়ো করররে৷ অিঃপর িোাঁরদররক বস্ত্রশূেয করর এই বস্ত্রহীে 

অবস্থোরিই মোলিরি িোগোিোর পোাঁেলদে উপুড় হরয় শুরয় েোকরি বোধয করররে...৷ 

অবরশরষ্ িোাঁরদর একজেও সবাঁরে লিররলে৷ িোাঁরদর মরধয যোরো পিোয়ে কররি সেরয়লেি 

িোাঁরদররক িোয়োর করর হিযো করো হরয়রে৷  ুিরোং িোাঁরদর সকউ সকউ প্রেে িৃষ্ণো ও 

িীব্র উষ্ণিোর দরুণ মোরো লগরয়রে ও কিকরক কু্রর িোর বোলহেী গুলি করর হিযো 

করররে”৷ 

 

শোইখ আবু আবু্দর রহমোে মোহোদ ওয়ো র মী দো. বো. এক িৃলিেোররণ বরিে- “লিলে 

একজে লবজ্ঞ দোঈ ও লজহোরদর প্রলি উদু্বেকোরী লেরিে৷ িোাঁর কোররণ িোাঁর অরেক েোত্র 

সকলেয়ো সেরক রণোঙ্গরে েোাঁলপরয় পরড়রে৷ িোাঁরক যখে ই িোলম জুবো প্ররদরশর  োমলরক 

কমবকিবো লেযুক্ত করো হরয়লেি িখে িোাঁর হোরি উরল্লখরযোগয হোরর  িিিো অজবে 

হরয়লেি”৷ 

 

দ্বীলে মমত্রীত্ব এবং স ই ঈমোেী ভ্রোিৃরত্বর বলহপ্রবকোশ স্বরুপ, যো পৃলেবীর পূবব সেরক 

পলিম পযবন্ত  কি মু িমোেরদররক এক  ুরিোয় সবাঁরধ রোরখ; শোইখ রহ. মুহোলজরীে 

িোইরদর অিযন্ত  ম্মোরের  োরে স্বোগি জোলেরয়রেে ও িোাঁরদর উত্তম সমহমোেদোরীর 

বযবস্থো করররেে৷ সযে িোাঁরো প্রস্তুলি গ্রহণ কররি পোরর এবং ই িোম ও মু লিমরদর 
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প্রলিরক্ষোর ও মু িমোেরদর হোরোরেো িূখেগুরিোরক পুেরুেোররর িররজ আইে লজহোদ 

আদোয় কররি পোরর৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. মুজোলহদরদর এক মজলির  বরিে- “এই অঞ্চরির 

মু িমোেরদররক সকলেয়োে  রকোর লবগি একোন্ন বৎ র যোবৎ দোর  পলরণি করর 

সররখরে৷ আজ আমরো একিু পর স ই পে অলিমুরখই রওয়োেো করব, একদি কোরির 

যোর েকশো এাঁরকরে আমোরদর জোলিরক লবিক্ত করোর জেয৷ আমরো েোলে এই কৃলত্রম 

 ীমোন্ত প্রোেীর লিঙোরি, লঠক লক সবলঠক? আমরো েোলে এই প্রলিবন্ধকিোরক েূণব-লবেূণব 

করর লদরি ও  ীমোন্ত প্রোেীররক লেলিহ্ন করর লদরি৷ আমরো েোলে মু িমোেরদররক 

এমে মুক্ত-স্বোধীে করর লদরি সয, একজে মু িমোে লেলববরে েোইররোলব পযবন্ত েরি যোরব 

ও সকউ িোাঁর লেকি সকোে পলরেয়পত্রও েোইরব েো”৷ 

 

শোইখ আবু আবু্দর রহমোে মোহোদ ওয়ো র মী দো.বো. এক িৃলিেোররণ বরিে- “আল্লোহ্ 

িোআিো শোইখ রহ.সক প্রেুর ইিম দোে করররেে৷ (আর আল্লোহ িোাঁর প্রলি িরপুর 

রহমি বষ্বণ করুে৷) পোশোপোলশ লিলে সকলেয়োে  রকোররর লবরুরে লজহোরদর সক্ষরত্রও 

দুঃ োহ ী লেরিে৷ লিলে  ব ময় সকলেয়োে  রকোররর লবরুরে িড়োইরয় লেরয়োলজি 

ফ্রন্টগুরিোরি অংশগ্রহণ করোর জেয পীড়োপীলড় কররিে এবং আল্লোহ্ িোআিোর িয় োিো 

অেুযোয়ী পরবিবীরি শোইখ রহ. এ  কি ফ্রন্টগুরিোর একলির আলমর লেযুক্ত হে ও এ 

 কি অপোররশেগুরিোর সেিৃত্ব সদে৷ িরব মুজোলহদরদর মোরে একিো ধরর রোখো ও 

িোাঁরদররক  ংঘবে করর রোখোর বযোপোরর শোইরখর এক লবরশষ্  ম্মোেজেক অবস্থোে 

লেি”।  

 

িোাঁর উরল্লখরযোগয কৃলিরত্বর মরধয ররয়রে: মু িমোেরদররক এক কোিোরর দোাঁড় করোরেোর 

ও িোাঁরদর ঐকযবেিোরক পুণগবঠরের প্রলি িোাঁর প্রেে আগ্রহ এবং 



 :  

 

 

 عليكم بالجماعة؛ فإن يد هللا مع الجماعة

অেবঃ “সিোমোরদর ওপর আবশযক হরে জোমোিরক আাঁকরড় ধরো; সকেেো আল্লোহর 

 োহোযয জোমোরির  োরে ররয়রে” – রো ুি  োল্লোল্লোহু আিোইলহ ওয়ো  োল্লোরমর এ 

হোলদর র ওপর আমি করিঃ  কি মি মূহরক িোওহীরদর কোলিমোর অধীরে একলত্রি 

কররণর প্ররেিো৷  

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- 

واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 

هللا إخوانا الخ فأصبحتم بنعمة  

অেবঃ আর সিোমরো  করি আল্লোহর রজু্জরক  ুদৃঢ় হরি ধোরণ কর; পরস্পর লবলেন্ন 

হরয়ো েো। আর সিোমরো স  সেয়োমরির কেো িরণ কর, যো আল্লোহ সিোমোরদররক দোে 

করররেে। সিোমরো পরস্পর শত্রু লেরি। অিঃপর আল্লোহ সিোমোরদর মরে  ম্প্রীলি দোে 

করররেে। িরি, এখে সিোমরো িোাঁর অেুগ্ররহর কোররণ পরস্পর িোই িোই হরয়ে। 

সিোমরো এক অলিকুরের পোরড় অবস্থোে করলেরি। অিঃপর িো সেরক লিলে 

সিোমোরদররক মুলক্ত লদরয়রেে। এিোরবই আল্লোহ লেরজর লেদশবে মুহ প্রকোশ কররে, 

যোরি সিোমরো সহদোরয়ি প্রোপ্ত হরি পোর। ( ুরো আি ইমরোে: ১০৩)  

 মি প্রশং ো এক আল্লোহ্ িোআিোর জেয, লযলে লবলেন্নিো ও লবলক্ষপ্তিোর পর আমোরদর 

ঐকযবেিোরক পুেগবঠে করররেে এবং আমোরদর স্কন্ধমূি সেরক লবলেন্ন হরয় েোকোর 

গুেোহ দূরর  লররয় লদরয়রেে৷ এই একিোর বরদৌিরি আমরো জোমোিবেিোর সদৌিি 

িোি কররলে৷ লববৃলি পোঠ করো হরয়রে; িরব বস্তুি মোেুষ্ লেরজরক আেলদি কররি 

পোরর েো এবং কেোগুরিোও বিোর সক্ষরত্র  ব ময় হক আদোয় করর বিো  ম্ভবপর হরয় 

ওরঠ েো৷ িরব এ  ংলিি আরিোেেোয়  করির  োরে আলম একলি কেোই বিরি েোই৷ 

আর িো হরেঃ আমরো আমোরদর মিলবররোধ ও লবলেন্নিোর  ময় কু্রর িোররদর 

িযোংক মূহ জ্বোিোরি পোলরলে৷ লকন্তু এখে আলম আপেোরদররক  ু ংবোদ লদলে সয, এই 
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“একিো”-ই হরে আমোরদর িয়োি মরণোস্ত্র, এই “একিো”-ই হরে আমোরদর  বলকেু 

িেেেকোরী কোমোে৷ এ  ু ংবোদিুকুই আলম আপেোরদররক লদরি সেরয়লে”৷ 

 

কমোেোর ইবরোহীম েোিী রহ. এক িৃলিেোররণ বরিে- “এ  িোয় আমরো কলিপয় ঐ 

 কি িোইরদর কেো িরণ কররি েোলে, যোরো এ রোিোয় লেরজরদর জীবে লবলিরয় 

লগরয়রেে৷ লবরশষ্করর আমোর িোই ও আমোর আলমর শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. 

এর কেো৷ আমরো আল্লোহ্ িোআিোর লেকি প্রোেবেো কলর সয, লিলে িোাঁর শোহোদোিরক 

কবুি করর লেে৷ শোইখ রহ. আমোর ও ই িোলম জুবো প্ররদরশর লব্ররগি সজেোররি 

আলমর লেরিে৷ আমোর মরে পরড় সয, লিলে একজে আরবদ ও লবশুেিোষ্ী লেরিে৷ 

যখে লিলে বকৃ্তিো করোর জেয দোাঁড়োরিে িখে িোাঁর বকৃ্তিোয় সকউ লবরক্ত হি েো৷ লিলে 

প্রোণবন্তিো ও  জীবিোয় পলরপূণব একজে মোেুষ্ লেরিে৷ লিলে আপে মমবস্পশবী প্ররণোদে 

দ্বোরো স েোদিরক জোলগরয় িুিরিে৷ আল্লোহ্ িোআিো িোাঁরক মযবোদোপূণব মবলশিোবিী দ্বোরো 

 ম্মোলেি করররেে৷  ুিরোং লিলে লবলিন্ন স ক্টরর অগ্রগণয েোকরিে৷ েোই িো  োমলরক 

সহোক বো দোপ্তলরক বো দোওয়োিী৷ লিলে লেরজ ম েযরদর  িকব করোর দোলয়ত্ব গ্রহণ 

কররিে এবং িোাঁরদর মোরে বকৃ্তিো কররিে ও িোাঁরদররক উদু্বে কররিে৷ আমোর 

জোেোমরি আলম কখরেোও এমে সকোে স েোদি সদলখলে, যোরদর মোরে শোইখ জুি 

ইয়োদোইে রহ. বকৃ্তিো করররেে আর িোাঁরো পিোরি লিরর এর রে”৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- “আমরো একবোর বোইয়োি 

লদরয়লে আল্লোহ্ িোআিোর হোরি, আররকবোর বোইয়োি লদরয়লে আমোরদর আলমররর হোরি৷ 

এখে আমরো মৃিুযর ওপর বোইয়োি গ্রহণ করব; আপেোরো লক প্রস্তুি?” স েোদি বরি 

উরঠ: আমরো প্রস্তুি।  
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কমোেোর ইবরোহীম েোিী রহ. এক িৃলিেোররণ বরিে- “শোইখ রহ. অেু ন্ধোে ও িদন্ত 

করোর  ময় আমোরদর  োরে েোকরিে এবং রণোঙ্গেগুরিোরিও আমোরদর  োরে  রো লর 

অংশগ্রহণ কররিে৷ আমোর মরে পরড় লিলে আিমোদু অঞ্চরির উিয় রণোঙ্গরেই 

আমোরদর  োরে অংশগ্রহণ কররলেরিে৷ আমরো  মূ্পণব ঘোাঁলির ওপর লেয়ন্ত্রণ প্রলিষ্ঠো 

কররলেিোম এবং প্রেুর গেীমি অজবে কররলেিোম৷ লিলে আমোরদররক লেরদবশ লদরিে 

আমরো সযে গেীমি ও গোড়ীগুরিোরক আরগ পোলঠরয় সদই, সযে স গুরিো িোৎক্ষলণকিোরব 

স  স্থোে িযোগ কররি পোরর৷ আমোর মরে পরড় ঘোাঁলির মধযস্থরি ধূরিোয় পলরপূণব একলি 

পলরখো লেি৷ লিলে আমোর ঘোরড় হোি সররখ পলরখো অলিমুরখ আমোরক ধোক্কো লদরয় 

বিরিেঃ িোরি প্ররবশ কর; সকেেো যোর উিয় পো আল্লোহর রোিোর ধূরিোয় ধূ লরি হরব 

জোহোন্নোরমর আগুে িোরক স্পশব কররব েো৷ িরি আমরো আল্লোহ্ িোআিোর লেকি 

জোহোন্নোম সেরক মুলক্তর আশোয় পলরখোয় প্ররবশ করিোম, সযখোরে ধূলি আমোরদর পোরয়র 

অরধবক সগোেো পযবন্ত সপৌরেলেি৷” 

ই িোমী জুবো প্ররদরশর আিমদু রণোঙ্গে (১৪৩৪ লহজরী) জনেক মুজোলহদ বরিে- 

“আিহোমদুলিল্লোহ্ মুজোলহদগণ পুররো শহররর ওপর লেয়ন্ত্রণ লেরয়রেে৷ িোেো লিেঘন্টো 

িড়োই করোর পর আল্লোহ্ িোআিো মুজোলহদীেরদর লবজয় দোে করররেে এবং রোি 

দশিোয় শহর মুজোলহদীেরদর দখরি েরি এর রে৷ এই হরে িোরদর  োাঁরজোয়ো যোরের 

পলরণলি, যো আপেোরো সদখরি পোরেে৷ িোরো িীি ন্ত্রি হরয়রে৷ িরি িোরো পিোয়ে 

করররে ও িোরদর অস্ত্র-হোলিয়োর, সমলশেোলরজ ও যোেগুরিো আগুরে দগ্ধ হরে৷” 

  

শোইখ রহ. অেযোরয়র প্রলি আরপো হীে একজে দুঃ োহ ী মোেুষ্ লেরিে৷ কখরেো লিলে 

অলবেোর সমরে লেরি পোররিে েো৷ লিলে মহোেুিব স্বিোরবর ও মহৎ প্রকৃলির মোেুষ্ 

লেরিে৷  করির মোরে লপ্রয় ও মোলজবি আেররণর অলধকোরী লেরিে৷ িোঞ্ছেো ও 

অপদস্থিোর জীবেরক লিলে ঘৃণো কররিে৷ িোই লজহোরদর পূণযিূলমরি লহজরি 

কররলেরিে সযে িোওহীরদর পিোকোিরি ইজ্জি ও  ম্মোরের  োরে জীবেযোপে কররি 

পোররে৷ 
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শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- “আল্লোহ্  ুবহোেোহু ওয়ো 

িোআিো বরিে- 

لهم عرفها الجنة ويدخلهم بالهم ويصلح سيهديهم أعمالهم يضل فلن هللا سبيل في قتلوا والذين    

অেবঃ যোরো আল্লোহর পরে শহীদ হয়, আল্লোহ কখেই িোাঁরদর কমব লবেি কররবে েো। 

লিলে িোাঁরদররক পে প্রদশবে কররবে এবং িোাঁরদর অবস্থো িোি কররবে। অিঃপর লিলে 

িোাঁরদররক জোন্নোরি দোলখি কররবে, যো িোাঁরদররক জোলেরয় লদরয়রেে। ( ুরো মুহোম্মোদ: ৪-

৬)  

েো জোিীয়িোবোরদর রোিোয়, েো িোগুরির রোিোয়, েো অেবনেলিক বো রোজনেলিক আয়-

সরোজগোরর উন্নলি োধরের রোিোয়৷ বরং িোাঁরো ঐ  মি সিোক যোরো আল্লোহর রোিোয় িড়োই 

করর এবং আল্লোহর রোিোয় লেহি হয়৷ যোরো িড়োই করর িোাঁরো শুধুমোত্র লজহোদ লি 

 োলবলিল্লোয় অংশগ্রহণ করোর দ্বোরোই জোন্নোরি যোরব; েোই স  লেহি সহোক বো েো সহোক”৷ 

 

সিররববোজ আরমলরকো শোইখ রহ. ও িোাঁর  ঙ্গীরদর িক্ষয করর হোমিো েোিোরেোর পর 

িযোগ-লব জবে, বীরত্ব- োহল কিো ও মধযবয- লহষু্ণিোয় পলরপূণব দীঘব  িররর পর, যো দুই 

দশক পযবন্ত লবিৃি হরয়লেি, এই মহোে শোইখ অলবেশ্বর পৃলেবীরক লবদোয় জোলেরয় 

আপে প্রিুর  োলন্নরধয পোলড় জলমরয়রেে৷ আল্লোহ্ িোআিো িোাঁরদর  কিরক শুহোদোর 

কোিোরর শোলমি করর লেে৷ 

শোইখ আবু আবু্দর রহমোে মোহোদ ওয়ো র মী দো.বো. িৃলিেোররণ বরিে- “যখে শোইখ 

রহ. সপোরিো সজদুদ শহরর একলি গুরুত্বপূণব লজহোলদ কোরজ মশগুি লেরিে িখে আল্লোহ্ 

িোআিোর িোকদীরী িয় োিো অেুযোয়ী মোলকবেী ও িোরদর সদো ররো িোাঁর প্রলি ওাঁৎ সপরি 

সেরক আকলিক হোমিো েোলিরয়লেি৷ িখে লিলে ও িোাঁর  ঙ্গীরো সকোেরকম 

আত্ম মপবণও কররেলে, পৃষ্ঠ প্রদশবেও কররেলে; বরং িোাঁরো িোাঁরদর বযোপক ক্ষয় োধে 

কররলেরিে ও দুঃ োহল কিোর  োরে িোরদর  োরে করঠোরিোরব িরড়লেরিে৷ এবং 



 :  

 

 

এিোরব  রো লর  ংঘরষ্বর একপযবোরয় আল্লোহ্ িোআিো িোাঁরদররক শুহোদোর কোিোরর 

শোলমি করর সেে”৷ 

 

শোইখ মুহোম্মোদ জুি ইয়োদোইে রহ. এক মজলির  বরিে- “আমরো েোই আমোরদর হৃদরয় 

শোহোদোি, লিিোি ও লজহোদ লি  োলবলিল্লোহর িোিবো ো বেমূি হরয় যোক৷ আমোরদর 

উলেি এ  কি িোৎপযব মূহরক বোরবোর আওড়োরেো, সযে িো আমোরদর মরেোবৃলত্ত ও 

লেন্তোধোরোয় দৃঢ়মূি হরয় যোয়৷ এবং আমোরদর উলেি িৃষ্ণোিব বযলক্তর লবশুে পোলে পোে 

করোর েযয় এ  কি প্রস্রবণ সেরক পলরিৃপ্ত হওয়ো ও শোহোদোরির পরে অগ্র র হওয়ো৷ 

সকেেো শোহোদোি হরে ঐ  মি  ংলক্ষপ্ত পে মূরহর অেযিম, যো আপেোরক খুব 

 হরজই জোন্নোরি সপৌলেরয় লদরব৷ সয উরদ্দশযরক  োমরে সররখ আমরো অস্ত্র হোরি লেরয়লে 

িো হরেঃ আল্লোহর জলমরে আল্লোহর আইে প্রলিষ্ঠো করো এবং সযে এ িরক্ষয সপৌেোর 

জেয মোধযম স্বরুপ আমরো লজহোদ লি  োলবলিল্লোহর সখদমি আঞ্জোম লদরি পোলর৷ অিএব 

আমোরদর কিববয হরে এ মমবোেব মূরহর েোড়োগুরিো  োববক্ষলণকিোরব আমোরদর সজরহরে 

সরোপণ করো ও আওড়োরি েোকো৷ আমরো প্রলিজ্ঞোবে হরয়লে সয, এ পরে অলবেি 

সেরকই আল্লোহ্ িোআিোর  োরে মুিোকোি করব, যোবৎ েো আমরো শোহোদোি িোরি ধেয 

হই বো জয়িোি কলর ও সদরশ কুরআরের আইে প্রলিষ্ঠো হরয় যোয়৷ এিদলিন্ন 

 বলকেুরকই আমরো অস্বীকোর কলর৷ অস্বীকোর কলর গণিোলন্ত্রক েীলিমোিো, মোেবরলেি 

 ংলবধোে ও ইিযোকোর কোরিররদর যি েীলিমোিো ররয়রে৷  বলকেু সেরক  ম্পকবরেদ 

করর একমোত্র এক আল্লোহর ওপর ির ো করর আমরো িো বোিবোয়ে করব 

ইেশোআল্লোহ্”৷ 

 

শোইখ আবু বোলের েোল র আি ওয়োহোইশী রহ. শহীদরদর বযোপোরর বরিে- “সিমলেিোরব 

ঐ  মি শুহোদোরয় সকরোম, যোরদররক িোরো কোরোগোরর বো  মু্মখযুরে হিযো করররে লকংবো 

যোরদররক হিযো করোর জেয িোরো মোলকবলেরদর  রেি লদরয়রে; আমোরদর জেয আবশযক 

হরে িোাঁরদর  করির প্রলিরশোধ গ্রহণ করো এবং িোাঁরদর পরে অলবেি েোকো৷  



 :  

 

 

 اندى عىل دم الشهيد يقول يل #  أ ترى متد يدا تصاحف قاتيل؟

 هذا الرتاب مضمخ بدمائنا # أ تبيعه يوما جلند الباطل؟

“শহীরদর ররক্তর প্রলি আমোরক আহবোে করর বরি: 

িুলম লক আমোর ঘোিরকর  োরে মু োিোহো করোর জেয হি  ম্প্র োরণ কররব? 

এ মোলি আমোরদর ররক্ত ল ক্ত ররয়রে 

িুলম লক িো সকোেলদে বোলিি স েোরদর কোরে লবলক্র করর লদরব?” 

 

সহ আল্লোহ্! আপলে আমোরদর হোরি ই িোলম রোষ্ট্র প্রলিষ্ঠো করর লদে এবং আমোরদর জেয 

স ই জীবেোদশবরক  ুপ্রলিলষ্ঠি করুে যো আপলে আমোরদর জেয মরেোেীি করররেে এবং 

আমোরদর িয়রক লেরোপত্তো দ্বোরো পলরবিবে করর লদে৷ সহ আল্লোহ্! আপলে আমোরদররক 

আপেোর আেুগিযময় কোরজ বযবহোর করুে ও অেয কোউরক আমোরদর পলরবরিব বযবহোর 

কররবে েো৷  

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين


